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Príhovor starostky
ktorí už isto napísali Ježiškovi
dlhý zoznam želaní.
Všetci si vychutnávame
pokojnú atmosféru domova,
v ktorom vládne pocit bezpečia, lásky, pohody. Tešíme
sa na moment, keď si opäť
sadneme za štedrovečerný
stôl.

Otvorte svoje srdcia dokorán
nech krásna chvíľa Vianoc
môže prísť aj k vám.
Nie bohatstvo zlata,
chladného prepychu,
ale šťastným úsmevom,
teplom nežného dotyku.
Nech u vás v rodine
svornosť panuje,
do Nového roku zdravia,
šťastia, lásky
zo srdca vinšujeme!
Vážení spoluobčania,
neúprosne no spravodlivo plynúci čas nás znova
posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Je tu
čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné
puto.
Áno, sú tu opäť VIANOCE
– čas radosti, veselosti... Obdobie rozsvietenej vianočnej
jedličky či borovice, vôňa vianočného pečiva a spomienok
na detstvo. Tento čarovný čas
milujú nielen naši najmenší,

Vianoce však nemôžu byť
iba o dobrom jedle a krásnych
darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi
deťmi, vnúčatami a blízkymi,
s ktorými sa počas celého
roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra sa nedá zabudnúť.
Pozastavme sa a v duchu sa
poďakujem za lásku, porozumenie, pomoc, ktorej sa nám
všetkým dostalo.
Po Vianociach prichádza
Nový rok. Tento deň nie je len
údaj v kalendári, ale je i začiatkom nových plánov, predsavzatí a určením nových
cieľov. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia
toho, čo sme uplynulý rok
zažili, vykonali i nestihli urobiť. Život človeka je sám
o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené
trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni radostné,
veselé a šťastné. A na tom
dobrom treba stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa
prekážok.

Aj samotná obec počas
uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila
sa aj z dokončených diel
a úspechov. Napriek hektickej
dobe, v ktorej žijeme, vyšším
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále
nedostatočným finančným
zdrojom som presvedčená,
že zveľaďovať a zvyšovať
úroveň kvality života v našej
obci sa nám spoločnými silami darí. Mnohé v našej obci
je ešte potrebné vybudovať,

vylepšiť, skrášliť. Využívam
túto príležitosť poďakovať
sa všetkým, ktorí akoukoľvek
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce,
obohateniu jej kultúrneho
i duchovného života, pretože
budúcnosť obce je hlavne
v rukách nás občanov.
Šťastné a veselé Vianoce
a úspešné vykročenie do
Nového roka 2016 vám všetkým želá
Erika Nemešová
starostka obce

Srdečne vás pozývame na vianočný koncert
3. januára 2016 v kostole sv. Jakuba v Prašiciach
počas sv. omše o 10.30 hod. a po omši možnosť zakúpenia CD
(1 ks CD - 6 €, 2 ks CD a viac – 5 €)

Separovaný zber a zhodnocovanie bioodpadu sú spustené, v obci dominuje spokojnosť
Dostáva sa vám do rúk nový HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA
ROK 2016.
O projekte separovaného zberu
a zhodnocovaní bioodpadu sme už
popísali veľa článkov v našich Prašických
novinách. Neustále vás nabádame
k tomu, aby ste v záujme ochrany životného prostredia odpad z domácností
triedili a vytriedený odpad ukladali do
farebných nádob, ktoré dostala každá
domácnosť.
Nariadenie platí pre všetkých
Keďže opakovanie je matka múdrosti, znovu vás upozorňujeme na povinnosť triediť odpad tak, ako to ukladá
aj schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prašice, ktoré
je skutočne záväzné pre všetky fyzické
i právnické osoby.
Účelom tohto nariadenie je stanoviť
podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom
nebezpečných látok a elektroodpadmi
z domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie z hľadiska
odpadového hospodárstva, o spôsobe
zberu a preprave KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu, ako aj miesta
určené na ukladanie týchto odpadov
a na zneškodňovanie odpadov s cieľom
zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v celom katastrálnom
území obce.
Obyvatelia bytoviek,
pozor na bioodpad
Nový zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch bude oveľa prísnejšie postihovať všetkých, ktorí nerešpektujú túto
povinnosť. Opätovne preto upozorňu-

Čierna skládka v blízkosti letného tábora na Duchonke.

jeme aj nájomníkov v bytových domoch,
že aj 1100 l nádoby na triedený odpad sú
určené iba na vytriedené zložky odpadu.
Bioodpad z hnedej nádoby, ktorý sa
vyváža na kompostovisko vo Výčapoch
– Opatovciach nesmie obsahovať sklo,
kartóny, plasty a pod., pretože tento
druh odpadu nejde na triediacu linku,
ale priamo do drvičky v kompostárni.
Zároveň treba upozorniť, že Ponitrianske združenie bude vyvážať bioodpad iba z hnedých nádob a nie z vriec
a pod.
V novom harmonograme je vyznačený aj zvoz kovových obalov, ktoré
sa od 1. 1. 2016 budú zbierať spolu
s plastom.
Likvidácia čiernych skládok je finančne náročná
Od pravidelného vývozu odpadu
podľa
harmonogramu očakávame,
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že obec bude krajšia a čistejšia. Je
preto zarážajúce, že napriek tomuto
obrovskému úsiliu sa ešte stále mnohí
občania zbavujú najrozličnejšieho odpadu vyhodením do jarkov, do lesov, do potoka, čím nepochopiteľne a bezohľadne
znečisťujú našu krásnu prírodu.
Likvidácia takýchto skládok stojí obec
obrovské peniaze.
Ponitrianske združenie pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi sa
v súčasnosti sústreďuje na vyhodnotenie prvých poznatkov, nastavenie logistiky, vývozov a celkové zefektívnenie
systému. Dosiahli sme prvú métu, v obciach sa kvalitatívne zlepšilo nakladanie
s odpadmi a ako jedni z mála budeme
môcť splniť aj náročné kritériá nového
zákona o odpadoch.
Erika Nemešová
starostka obce

V obci pribudlo dvanásť kamier
Obec Prašice podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre
rok 2015 vo výške 16 000 €. Dotácia bola
schválená vo výške 10 000 € a z vlastných zdrojov obec uhradí 2 555 €.
Bezpečnostné kamery sú situované
vo vytipovaných lokalitách obce, kde
podľa analýzy bezpečnostnej situácie v
spolupráci s KR PZ Nitra, je formou tej2

to situačnej prevencie možné zamedziť
resp. obmedziť páchanie deliktov tzv.
pouličnej kriminality a ďalšej trestnej
činnosti, priestupkov a iného protispoločenského správania.
Z projektu sa v obci nainštalovalo 12
kamier, ktoré monitorujú komunikácie
a verejné priestranstvá v lokalitách: pri
budove obecného úradu, pri budove
pošty a supermarketu COOP Jednota, pri cintoríne, pred zdravotným stre-

diskom a na križovatke ulíc 1. mája
a Nemečkovská cesta.
Obec chce v tejto aktivite pokračovať
a v II. etape v roku 2016 nainštalovať
kamery na križovatke Slnečnej, Žalmanovej a Nemečkovskej ulice, v smere
na Tvrdomestice, pri vstupe do obce
od Topoľčian, na futbalovom ihrisku a v
okolí telocvične a školy.
M. Glos

Rezerva premiéra vlády SR nám pomohla
Folklórny súbor Prašičan ako hlavný
nositeľ oživovania a udržiavania
ľudových tradícií v obci u nás pôsobý už
viac ako 20 rokov. Vďaka ich húževnatosti a životaschopnosti sa podarilo zozbierať nielen pôvodné prašické kroje, ale
i tradičné ľudové piesne a zvyky našich
materí. Je obdivuhodné, že tieto piesne
a zvyky prezentované pri ich vystúpeniach na rozličných oslavách sú stále
vzácne a majú čo povedať všetkým
vekovým kategóriám v našej obci, ale
i v širokom okolí nášho okresu i mimo
neho. O folklórnom súbore je známe, že
všade tam, kde vystúpi, dokáže vytvoriť
podmanivú veselú atmosféru a nezabudnuteľný zážitok. Vyvrcholením ich
práce bola snaha vydať svoje prvé „CD“.
Nie je to však lacná záležitosť, a preto
ich veľmi potešil dar, ktorý získali vďaka
poslancovi NR SR Dr. Vladimírovi Faičovi
vo výške 3 000 € z rezervy premiéra
vlády SR. Mohli tak vydať CD „Ej Prašice,
Prašice“, ktoré bolo „pokrstené“ pri
príležitosti 770. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Prašice
Aj dlho očakávaný chodník popri štátnej Nemečkovskej ceste bol dokončený
vďaka poslancovi NR SR. Dr. Vladimírovi

Faičovi, keďže obec získala na jeho
dokončenie dotáciu vo výške 15 000 €
z rezervy premiéra vlády SR. Chodník
nielen skrášlil tento úsek našej obce, ale
predovšetkým dopomohol k zvýšeniu
bezpečnosti pre chodcov na cestách.
Tento chodník však nevyhnutne potrebuje pokračovanie vybudovaním
lávky cez potok.
Projektová dokumentácia na lávku
a pokračujúceho chodníka v náklade cca
35 000 € je v súčasnosti na posudzovaní
zainteresovaných orgánov a inštitúcií, od
ktorých bude závisieť umiestnenie lávky
popri moste cez potok
Železnica.

mír Faič odmenil ich snaženie tým, že
aj Obecný futbalový klub Prašice získal
15 000 € z rezervy premiéra vlády SR,
vďaka čomu sa dobudoval zavlažovací
systém novej studne, rezervné nádrže
pre starú studňu so špeciálnou technológiou a zakúpila sa nová kosačka. Táto
investícia je zárukou, že ihriská v našej
obci budú mať tú najlepšiu kvalitu, čo
iste ocenia všetci hráči a ich fanúšikovia.
E. Nemešová
starostka obce

Vďaka
predsedovi
Obecného futbalového
klubu p. Edkovi Ďuríkovi
sa na futbalovom ihrisku v letných mesiacoch
začalo s kopaním novej
studne na polievanie,
keďže školská studňa
svojou výdatnosťou nepostačovala na zavlažovanie ihrísk.
Poslanec NR SR, Dr. Vladi-

Nový chodník na Nemečkovej ceste.
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Máme nového Vendelína
Od 3. decembra 2015 mohli občania
Prašíc zaregistrovať novú plastiku z dubového dreva znázorňujúcu patróna
pastierov a sedliakov, sv. Vendelína. Sochu dal osadiť majiteľ autodielne v Prašiciach, Pavol Lacika st. na pôvodnom podstavci, ktorý sa nachádza pred bývalými
potravinami COOP Jednota blízko
zdravotného strediska. „Vadil mi pohľad
na prázdny podstavec a neupravený
terén v jeho okolí, vždy som si to miesto spájal “Vendelínkom“ a chcel som,
aby toto zákutie v obci dostalo aspoň
dočasne krajšiu tvár“, povedal p. Lacika
pre redakciu Prašických noviniek.
Oslovil rezbára z Veľkého Lapáša,
Petra Šranka, ktorý postavu vyrezal
z dubového kmeňa o priemere 60 cm
podľa starých fotografií a naniesol
základnú povrchovú úpravu. Sochu
osadil Pavol Lacika s pomocou Ivana
Piknu z Nemečiek. Tak isto terén v blízkosti pomníka získal na atraktivite vďaka novej výsadbe zelene a stromčekov.
S týmito prácami mu pomohol Mário
Paluš z Prašíc.
„Keď som sa do toho púšťal, vedel
som, že nový “Vendelín“ nenahrádza toho pôvodného. To by musel byť
z iných materiálov a v iných rozmeroch. Najlepšie by bolo urobiť odlia-

tok z originálnych zostatkov z pôvodnej sochy, ktoré sú uložené v kaplnke,
a vyrobiť kameninovú plastiku zodpovedajúcu všetkým parametrom. To
je však finančne náročné, veď už do
tejto drevorezby som dosť investoval.
Veľmi by som chcel poďakovať aj Ivanovi Piknovi a Máriovi Palušovi, ktorí
mi pomohli bez akejkoľvek odmeny.“
O stanovisko k tejto záležitosti sme
požiadali starostku obce E. Nemešovú:
„Túto prícestnú sochu, ktorá bola v absolútnom procese degradácie, bolo
nevyhnutné odborne demontovať
s tým, že už nie je možné jej reštaurovanie a preto bola umiestnená v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
na cintoríne. Kópia bude vyhotovená
z umelého kameňa, ktorý bude
charakterom a farebnosťou povrchovej úpravy identický s materiálom
originálu sochy. Podstavec sochy je
zhotovený z kvalitnejšieho materiálu ako socha, preto po zreštaurovaní
bude kópia sochy umiestnená na originálny podstavec. Cena za kompletné
zreštaurovanie s kópiou sochy bude
stáť min. 5 000 €.
Je preto chvályhodné, že p. Pavol
Lacika priložil ruku k dielu a zainvestoval do drevorezby sv. Vendelína,
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neľutoval čas ani investície a zatraktívnil toto miesto. Pretože keď sa povie „pri Vendelinkovi“, každý Prašičan
vie, kde to je. Po osadení kópie sochy
z umelého kameňa bude iste táto
drevená plastika zdobiť interiér jeho
prevádzky.“
S. Dojčárová
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Pohľad na školu očami nového riaditeľa

Z poslaneckého stola
Poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) v druhom
polroku 2015 zasadli za spoločný stôl 4 krát. Z ich
rokovaní prinášame krátky súhrn najdôležitejších bodov.

Foto: Mgr. M. Mik

Od začiatku školského roku vystriedal na poste riaditeľa základnej
školy v Prašiciach Mgr. Petra Dobrého
víťaz volieb riaditeľa z júla tohto roku
Mgr. Miloš Mik. Po prvých mesiacoch, kedy sa zoznamoval so školskou
agendou, stavom budov a zariadení
a inými manažérskymi aktivitami potrebnými pre dôsledné vedenie školy, nový riaditeľ poskytol čitateľom
pohľad na niektoré školské novinky i
„Achillove päty“.
Čaká nás príjemný problém
„ V novom školskom roku v septembri
do školy nastúpilo 246 žiakov, čo je mierny nárast oproti vlaňajšku. Už druhý rok
po sebe sme otvorili dve prvácke triedy.
Podobné počty budúcich prváčikov
očakávame aj v ďalších rokoch, takže
nás čaká problém (ale príjemný) kam
ich umiestniť, vzhľadom k naplnenej
kapacite tried v budove školy.
Riešením bude rekonštrukcia budovy
dielní za školou. Bude tam premiestnený školský klub, čím sa uvoľnia
učebne v škole.
Generálna oprava je nutná
V súčasnosti prebieha postupná
oprava športového náradia v telocvični,
ktoré vzhľadom na dlhoročne zanedbanú údržbu sa stalo nevyhovujúcim
po stránke bezpečnosti. Aj kotolňa
v budove školy po takmer tridsaťročnej
prevádzke technicky a morálne zastarala a je po revízii zrelá na generálnu
opravu, čo je už tiež v štádiu príprav.
Školský klub vyhovel požiadavkám
rodičov
V školskom klube detí (družine)
máme 80 detí umiestnených v troch
oddeleniach. V tomto školskom roku
sme vyšli v ústrety požiadavkám rodičov
a predĺžili sme dobu prevádzky. Novinkou je ranná „družina“ v čase od 6.30 hod
do 7.15 hod a popoludňajšia prevádzka
sa predĺžila do 16.30 hod.
4

Máme nové dielne
V októbri sme otvorili v pivničných
priestoroch školy novú učebňu dielní,
ktorú sme vybavili svojpomocne zrekonštruovanými pracovnými stolmi
a učebnými pomôckami zo štátneho
projektu „Dielne“. Zriadenie učebne
bolo potrebné z dôvodu zaradenia
predmetu „Technika“ do učebných osnov. V novej učebni školských dielní
bude môcť prebiehať kvalitná výučba
zameraná na rozvoj zručností žiakov.
Na prvom i druhom stupni ZŠ máme
po 6 tried. Žiaci využívajú pri výučbe
špeciálne učebne informatiky a cudzích
jazykov. Po vyučovaní majú možnosť
navštíviť žiacku školskú knižnicu. Svoje
záujmy či talent môžu rozvíjať v niektorom z 18 ponúkaných popoludňajších
krúžkoch pestrého zamerania.
Zmeny v učiteľskom zbore
Zmeny nastali aj v učiteľskom zbore.
Pribudli nové vyučujúce: Mgr. Monika Kočicová (1. stupeň), Mgr. Marcela
Stančíková (SJ, Dejepis), Ing. Mária Páleniková (AJ), Mgr. Hana Bartová (ŠKD).
Zástupkyňou riaditeľa školy sa stala
Ing. Natália Grácová. Na škole dočasne
pracujú aj tri asistentky učiteľov, ktoré
sme zabezpečili v spolupráci s úradom
práce a pomáhajú nám pri vyučovaní
so žiakmi vyžadujúcimi si špeciálnu starostlivosť a to Mgr. Iveta Duchoslavová,
Dominika Janechová a Oľga Berecová,
ktorá vypomáha v školskom klube detí.“
Z krátkeho príspevku riaditeľa školy Mgr. Miloša Mika si čitateľ dokáže
len čiastočne predstaviť množstvo
úloh, problémov a zložitých situácií,
ktoré sú súčasťou jeho každodennej
práce. Verí však, že v spolupráci s vedením obce a s vyhovujúcou klímou
v učiteľskom zbore sa každý problém
podarí vyriešiť a chod školy bude aj
naďalej pokračovať k spokojnosti všetkých – žiakov, rodičov i zamestnancov
školy.
S. Dojčárová, Mgr. M. Mik

26.8.2015 poslanci
· uložili zodpovedným zamestnancom obecného úradu Michalovi Glosovi a Petrovi Novotnému zabezpečiť:
- dopravné značenie na križovatke ulíc Družstevná,
		Partizánska, Slnečná
- projekt osadenia dopravného zrkadla na ul. 1. mája
		 oproti výjazdu z parkoviska pre Domom smútku
- výmenu súčasného dopravného značenia v obci
		 v dôsledku havarijného stavu a nesprávneho osa		 denia dopravných značiek.
· zobrali na vedomie
- správu prednostky úradu Ing. Kataríny Bruchatej
		 o hospodárení obce Prašice za I. polrok 2015
- rozpočtové opatrenie č. VI/2015
- stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému
		opatreniu č. VII/2015
- správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
- správu Mgr. Lýdie Markovej o činnosti komisie
		 kultúry a vzdelávania mládeže
- správu osobitnej komisie verejného záujmu, že
		 Erika Nemešová, starostka obce spĺňa podmienky
		 nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funk		 cionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní, čin		 ností a jej majetkové pomery nepresahujú súhrn jej
		 platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.
- súhrnnú správu Ing. Kataríny Bruchatej o výsledku
		kontroly NKÚ (o výsledku kontroly si môžete
		 prečítať v Prašických novinká č. 29) doručenej obci
		Prašice 29.7.2015.
· schválili
- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške
		 50 000 € na úhradu nákladov na realizáciu in		 vestičnej akcie: Prepojenie kanalizácie s výtla		 kom Duchonka – Prašice pre spoločnosť HYDRO
		s.r.o, Topoľčany
- príspevok na stravu vo výške 0,13 €/jeden obed pre
		 deti navštevujúce školskú jedáleň z obce Prašice
- príspevok na cestovné vo výške 0,40 € pre deti,
		 ktoré navštevujú ZŠsMŠ Prašice z ulíc: Okšovská,
		Novosvetská a z Duchonky.
· neschválili
- žiadosť Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej
		 pomoci na reprezentáciu v motokrose na podujatí
		v Košiciach.
28.10.2015 rozhodovali poslanci OZ nasledovne:
· zobrali na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti
- správu riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Miloša Mika o výchov		 no-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch
		 v zmysle Vyhl. MŠ SR č. 9/2006 v znení neskorších
		predpisov
- rozpočtové opatrenia č. VIII/2015 a č. IX/2015 a sta		 novisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému
		 opatreniu č. X/2015
· uložili zabezpečiť odbornú obhliadku budovy Materskej školy v súvislosti s praskaním múrov za účasti
projektanta, statika a stavebného dozoru za účelom
vydania odborného stanoviska k ďalšiemu postupu
pre odstránenie zistených závad.
Obhliadku vykonajú: poslanec Ing. Jozef Michalka,
Róbert Haberland – stavebný úrad Prašice, Zdenko
Hrubý – stavebný dozor, Ladislav Klačanský – projek
tant.
· schválili
pokračovanie na str. 5

pokračovanie zo str. 4

- VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
		 a poskytovania služieb na trhových miestach na
		 území obce Prašice
- VZN č. 4/2015 o trhovom poriadku obce Prašice
- VZN č. 5/2015 o určení výšky finančných príspev		 kov v školách a školských zariadeniach zriadených
		obcou Prašice
- predaj pozemkov súkromným vlastníkom za
		 celkovú sumu 8 162 €
- vyradenie 74 kníh z knižného fondu obecnej
		 knižnice v celkovej sume 61,35 €
- vydanie Rozhodnutia o finančnej náhrade Márii
		 Mališovej, bytom Prašice v zmysle právoplatného
		 rozsudku Krajského súdu v Nitre.
· neschválili
- vydanie vyjadrenia pre žiadateľa Mgr. Tomáša Laciku,
		 bytom Horné Obdokovce k umiestneniu pozemku
		 parc. č. 3947/7 v k.ú. Prašice pre zápis geomet		rického plánu
26.11.2015 poslanci:
· zobrali na vedomie
- správu Ing. Lukáša Balušku (nájomcu ATC Duchon		 ka) o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2015
- správu starostky obce o činnosti jednotlivých
		 komisií pri OZ za rok 2015
- informáciu o zverejnení ponukového konania na
		 predaj prebytočného hnuteľného majetku obce –
		 nákladného vozidla LIAZ BOBR
· schválili
- prenájom nebytových priestorov v budove Zdravot		 ného strediska v Prašiciach na zriadenie prevádzky
		 zubnej techniky pre Evu Chmelárovú, bytom Prašice
		 od 1.12.2015 na dobu neurčitú s výškou nájom		 ného 400 € na rok
- prenájom nebytových priestorov v budove
		obecného úradu na zriadenie maloobchodnej
		 prevádzky s drogistickým tovarom pre Petra Herdu,
		 bytom Závada od 1.12.2015 na dobu neurčitú
		 s výškou nájomného 700 € na rok
- príspevok na krúžkovú činnosť Centier boľného
		čsu od II. polroka školského roku 2015/2016
		(od 1.2.2016)

Novinky z materskej školy
Materská škola v Prašiciach otvorila
v školskom roku 2015/2016 tri triedy
s celkovým počtom 70 detí od 3 do 6
rokov, čo predstavuje maximálny počet
na kapacitu zariadenia. Záujem rodičov
o umiestnenie svojich detí každoročne
prevyšuje naše možnosti, čo nás na jednej strane teší, pretože materská škola
je zrenovovaná a kvalitne vybavená, Na
druhej strane je nám ľúto, že musíme
odmietnuť niektoré žiadosti o zápis.
Vždy sa však rozhodujeme v zmysle
platných predpisov a urgentnosti
každej žiadosti.
Predprimárne vzdelávanie v jednotlivých triedach zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek s dlhoročnou praxou a skúsenosťami, vďaka ktorým je
zabezpečená systematická príprava
predškolákov na vstup do školy, deťom
je umožnený priestor na celkový osobnostný rozvoj opierajúci sa o samostatnosť, prirodzenosť a jedinečnosť detskej
povahy. Hlavne u predškolákov je kladený dôraz na rozvoj predčitateľskej a
počítačovej gramotnosti.
Aktivity MŠ sú organizované pre
deti, rodičov a verejnosť. Sú pestré,
rozmanité, ich cieľom je prezentovať
nielen výsledky práce MŠ na verejnosti,
rozvíjať spoluprácu s rodinou, ale najmä
rozvíjať osobnosť dieťaťa a jeho kľúčové
kompetencie, zachovávať ľudové tradície, rozvíjať talent a záujmy detí.

V tomto školskom roku sme už
s deťmi zorganizovali vyrezávanie
tekvíc v spolupráci s rodičmi, pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším
sme vystúpili s programom v domove
dôchodcov, zúčastnili sme sa bábkových predstavení. Do materskej školy
zavítal Mikuláš s množstvom darčekov,
vo „Vianočnej cukrárničke“ sme piekli
medovníčky k Vianociam. Deti čakalo
bohaté prekvapenie pod stromčekom
vo forme krásnych a kvalitných hračiek,
kde sme hlavne preferovali drevené
hračky.
V tomto školskom roku pripravujeme
ešte pre deti Fašiangový karneval, tu sa
necháme prekvapiť kreativitou a nápaditosťou mamičiek vo vymýšľaní masiek.
V rámci športového dňa usporiadame
detskú olympiádu. Deň detí chceme
osláviť výletom na Babicu, návštevou
náučného chodníka a ďalšími aktivitami
v spolupráci s Obecným úradom v Prašiciach.
Školský dvor by sme chceli obohatiť
o nové preliezačky a iné pre deti atraktívne zariadenia určené na detské
ihriská. Plánujeme vybudovať aj altánok, aby sme edukačné činnosti mohli
uskutočňovať vonku na školskom dvore
za akéhokoľvek počasia.
L. Režová
riaditeľka MŠ

Na poslednom zasadnutí OZ 14.12.2015 poslanci:
· zobrali na vedomie
- vyhodnotenie volebného programu starostky obce
		 za rok 2015
· Schválili
- viacročný programový rozpočet obce Prašice na
		 roky 2016 - 2018
- zápis do obecnej kroniky za rok 2014
- výšku nájomného za ATC Duchonka na rok 2016 pre
		 Ing. Lukáša Balušku vo výške 3 000 €
- VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne
		 odpady a drobné stavebné odpady
- VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania
		 a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
		a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského
		zariadenia
- predaj pozemkov súkromným vlastníkom za
		 celkovú sumu 6 636 €
Úplné znenie zápisníc z každého zasadnutia OZ si
môžete prečítať na webovej stránke obce www.
prasice.sk.
V roku 2015 sa celkovo poslanci OZ stretli 8 krát. Účasť
na zasadnutiach každého z nich bola nasledovná: Ing.
Roman Bruchatý – 8 krát, Ing. Jozef Michalka - 7 krát,
Mgr. Lýdia Marková – 8 krát, Ing. Mária Malinková – 8
krát, Ing. Dušan Páleník – 8 krát, Ing. Bystrík Hrutka – 8
krát, Mgr. Pavol Grežďo – 7 krát.
S. Dojčárová

DHZ Prašice na návšteve v MŠ.

Oznam
Foto:
D. Dolinková

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme ob
12. decembra .2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Oznam
V súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra
2015 je obec Prašice monitorovaná
kamerovým systémom.
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Nové knihy v zbierke Štefana Kováča
Rok sa s rokom stretol a akosi sme si už zvykli, že z pera
spisovateľa, kňaza a teológa Štefana Kováča sa práve
v tomto čase narodí nové dielo, nová kniha z jeho bohatej
zbierky. Predsa nás však prekvapil niečím nový. Svetlo sveta neuzrela len jedna novinka
– „Recepty z chalúpky IV.
– lahodné poľovnícke dobroty a jedlá starých mám“.
Svojich verných čitateľov
prekvapil aj ďalšou, v poradí

už 16. knižnou publikáciou
„Melódie života“ plnou
starých právd, osobných
zážitkov a pohľadov.
V tomto roku tak spolu s knihou „Vôňa múdrosti krásnych
všedností“ pribudli do klenotnice diel členov Spolku
slovenských spisovateľov tri
nové diela Štefana Kováča,
ktoré si čitatelia môžu zakúpiť
aj v obecnej knižnici v Prašiciach.
S. Dojčárová

Foto: S. Dojčárová

Rozprávka prišla medzi nás

Foto: K. Glosová

Kto by povedal, že rozprávka dokáže prelomiť uponáhľanosť a pohodlnosť
dnešnej doby? A predsa sa
stalo. Zvesť o príchode Mikuláša a jeho pomocníkov
vylákala do centra Prašíc
približne 300 občanov. 5.
decembra sa pred obecným
úradom rozzvučali vianočné
piesne, zavoňal teplý čaj
a najmladší návštevníci si vyskúšali smelosť
pri mikrofóne. Niektorí
úspešne, iní menej, ale sladká odmena sa ušla každému.
Vo veselom kolotoči
básničiek a radostného
podupkávania do rytmu
chytľavých melódií sa zrazu
zjavili na rozprávkovom koči
najočakávanejší hostia. Mikuláš s vrecom na pleci, rozprávkový anjel a traja nezbední čerti.
Slávnostne za zvuku zvonca vystúpili z koča a Mikuláš
6

zasadol na svoj trón. Prihovoril sa všetkým malým
i veľkým a rozdávanie radosti v podobe sladkých
prekvapení sa mohlo začať.
Deti prichádzali najprv
nesmelo a pomaly, ale postupne sa osmelili a ten svoj
balíček si z radosťou v očiach a niekedy aj s pomocou
rodičov predsa len zobrali.
Keď už nezostali ani jedny
detské ruky prázdne a tváre
boli zamazané čertovskou sadzou, Mikuláš urobil
ešte niečo pre našu dedinu. Spolu so všetkými, ktorí
veria v jeho moc, vdýchol
vianočné svetlo do stromu
v obecnom parčíku. Rozoslal tak do našich ulíc a domovov vôňu blížiacich sa
Vianoc, podal svedectvo
o tom, že medzi nami je
ešte stále duch priateľstva, spomienky na detstvo
a ochota spoločne sa tešiť

z dávania.
Naše deti sa dočkali Mikuláša, susedia a priatelia
sa stretli a porozprávali,
navštívili sa rodiny. To všetko vďaka štedrým sponzorom: Tomáš Okša, HYDRO
Topoľčany s.r.o. , Pizza Jolly
Prašice, Patrik Ondrejka, Autoservis Lacika Prašice, Anna
Palušová, Peter Duchoslav,
Fitko Prašice, Kvetinárstvo Prašice, COOP Jednota Topoľčany, Potraviny
Ivan Paluš, Pekáreň Bahna
Prašice, Predajňa rozličného

tovaru Prašice, Reštaurácia Petrus, Allianz a obec
Prašice.
Vďaka nim a členom
kultúrnej komisie obecného
zastupiteľstva (Mgr. Lýdia
Marková, Mária Novotná,
Peter Detko, Drahoslava
Dolinková a Stanislava Dojčárová) sa rozprávka vrátila medzi nás, chvíľu s nami
pobudla a na rozprávkovom
koči pokračovala v plnení
posolstva zázračnej noci.
S. Dojčárová

Foto: K. Glosová
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Naša jedáleň je zapojená do projektu „Školské ovocie“, ktorý dotuje Ministerstvo školstva v celkovej
sume 1,709 mil. € pre 262 703 detí vo
vekovej kategórie od 3 do 15 rokov.
V tomto počte sú zaradené aj naše
deti, ktorým jabĺčka nechutia.
Za pravlasť jablka, ktoré sa ráta
do ovocného druhu jadrovín, sa
Airwick Číny. Jabloň
považuje juhozápad
vonná
sviečkarastlinou.
je najstaršou
kultúrnou
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g
Mutáciou a krížením divo rastúcich
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Jedno stredne veľké neošúpané
jablko obsahuje približne 0,47 g
bielkovín, 95 kalórií , 4,4 g vlákniny,
minerály ako je napr. draslík, fosfor,
horčík...., a vitamíny hlavne z radu
B a vitamíny A, C, E a K. Obsahuje
aj ďalšie účinné látky ako pektín,
celulóza, nenasýtené tuky, fruktózu
a rad antioxidantov.
Pre naše zdravie je nenahraditeľné
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- vitamínu C, udržuje imunitný
		 systém v kondícii,
- dezinfikuje ústnu dutinu,
- pomáha liečiť pečeňové a žlční-
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- má čistiace schopnosti, ktoré sa
prejavia predovšetkým pri zápche,
- kvercetín obsiahnutý v jablku
		 znižuje tvorbu rakovinotvorných
		buniek,
- pektín znižuje hladinu zlého cho		 lesterolu , atď.
Na svete existuje viac než 7 000
odrôd. Môžete teda každý deň ochutCoccolino
nať inú odrodu a po dobu
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rokov nebudete jesť avivážny
rovnakú odrodu
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Je
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Tak znie staré príslovie.
A ešte jeden recept na vianočnú rybu
s jablkom podľa školských receptúr:
Rybie filé umyjeme, pokrájame na
porcie, osolíme a poukladáme striedavo s umytými na plátky pokrájanými
jablkami na tukom vymastený pekáč.
Pečieme prikryté. Pred dopečením
pokvapkáme filé roztopeným maslom, posypeme postrúhaným tvrdým
syrom a ešte dáme zapiecť. DOBRÚ
CHUŤ.

0,99
2,19
2
19

A. Palušová
vedúca školskej jedálne

1,79


Pri nákupe nad 10 € dostanete darcek
P
Ilustračné foto
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Narodeninová oslava
ako sa patrí
V tomto roku Prašice oslávili 770. výročie
prvej písomnej zmienky. Okrúhle narodeniny
s takým vysokým číslom si zaslúžia patričnú
oslavu, množstvo gratulantov a dary. A to všetko
nemohlo chýbať ani na „Prašických hodoch“ 25.
a 26. júla. Hoci je už koniec roka a zima, aj keď bez
bielej prikrývky, prevzala svoju vládu, oslavy prvej
písomnej zmienky o obci majú svoje čestné miesto v obecných novinách. Preto aj naša redakcia
prináša svojim čitateľom obrazovú spomienku na
tento významný okamih v histórii Prašíc.

foto: Ing. D. Bariaková

Oslavy 770. výročia obce pokračovali v nedeľu 26. júla. Po
slávnostnej sv. omši, ktorú sprevádzala FS Prašičan, bola
v areáli kostola sv. Jakuba osadená kamenná pamätná kniha s vyrytými menami kňazov, pôsobiacich v našej farnosti.
Dielo zhotovil a osadil kamenár Július Lacika ml. ako dar
obci k jej výročiu.

foto: Ing. D. Bariaková

Čo by obetavé maminy neurobili pre svojich
miláčikov. Počas súťaží smeli tým najmenším
pomáhať, alebo naopak?

foto: Ing. D. Bariaková

Program sobotného popoludnia otvorila mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian.

Dvojdňový festival hudby, zábavy a tanca otvorilo tanečné štúdio Karmen z Topoľčian pestrými choreografiami, ktoré od samého začiatku upútali pozornosť najmladších divákov. Pre
nich bolo sobotné dopoludnie ako stvorené na zábavu a súťaženie.

foto: Ing. D. Bariaková

Skákací hrad na narodeninovej oslave nesmel chýbať.

foto: Ing. D. Bariaková
foto: Ing. D. Bariaková

Nedeľné popoludnie patrilo krojom, ľudovým piesňam a tradíciám. O 15.00 hodine sa medzi
gratulantov obci zaradili aj členovia Folklórnej skupiny Prašičan s choreografiou „Balík
spomienok“. Neprišli však s prázdnymi rukami. Prašiciam ako narodeninový dar venovali svoje nové CD „Ej Prašice, Prašice“, na ktorom sa nachádzajú piesne z nášho kraja i z iných oblastí
Slovenska.
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foto: Ing. D. Bariaková

O záver celého dvojdňového podujatia sa postarala dychová hudba Nadličanka hodinovým
koncertom známych a chytľavých melódií.

foto: Ing. D. Bariaková

Štedrým sponzorom, vďaka ktorému mohla FS Prašičan vydať nové CD a zároveň aj jeho krstným otcom sa stal poslanec NR SR a náš občan Dr. Vladimír Faič. Spolu so starostkou obce
symbolicky pokrstili album šampanským a spoločne so súborom si na pódiu aj zaspievali.
Záujemcovia si CD „Ej Prašice, Prašice“ môžu zakúpiť v obecnej knižnici za 5 € za kus.

Potlesk, smiech ale i srdiečka mladých divákov si získal kúzelník Dušan Cápa, známy aj z televíznej
šou Česko-Slovensko má talent. Okrem jeho manželky mu asistovali aj deti z hľadiska. Mnohé z nich si
odniesli z pódia balónové zviera, alebo sladkú odmenu.

foto: Ing. D. Bariaková

Nie u každého sa nájde ochota podať pomocnú ruku a nie vždy sa pomocná ruka podať dá. O to viac
si FS Prašičan váži pomoc, ktorou Dr. Vladimír Faič umožnil súboru nahrať svoje prvé CD. Využil svoje
možnosti, aby opäť pomohol našej obci k zviditeľneniu, k zachovaniu tradícií. A preto v mene všetkých
občanov a hlavne v mene členov FS Prašičan sa mu chceme úprimne poďakovať za nie len tento skutok,
ale i za mnohé iné, ktoré pomáhajú rozvíjať a skvalitňovať životnú úroveň v Prašiciach.
Vyvrcholením sobotných osláv bolo nezabudnuteľné vystúpenie
operného a operetného speváka Martina Babiaka v doprovode
prof. Daniela Buranovského. V ich podaní si diváci mohli vypočuť
svetové árie, ale i slovenské ľudové piesne, počas ktorých Martin
Babiak zahral na svojej fujare, popri tom sa vtipne prihováral
publiku a nakoniec sa poďakoval za pozvanie.

foto: Ing. D. Bariaková

Do konca dňa sa pokračovalo v rytme tanečnej a populárnej
hudby, o čo sa postarali hudobné skupiny Ascalona a Riva. Silný
nárazový vietor na futbalovom ihrisku ukončil zábavu, ktorá však
pokračovala pri reštaurácii Petrus v centre obce.
foto: Ing. D. Bariaková

Na najmladšiu účastníčku v súťažiach čakala fitlopta.

foto: Ing. D. Bariaková

foto: Ing. D. Bariaková
foto: Ing. D. Bariaková

Súťaženia chtiví návštevníci mali možnosť zmerať si sily so svojimi rovesníkmi v nenáročných disciplínach pod taktovkou členov
Dobrovoľného hasičského zboru. Víťazi získali atraktívne ceny,
ktoré obec získala vďaka finančnej dotácii z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sladkú odmenu však dostali všetci, ktorí sa do
súťaží zapojili.
Významné výročie obce je vhodnou príležitosťou na uctenie si
a obdarovanie občanov, ktorí sa pričinili svojou prácou o rozvoj
obce v akejkoľvek oblasti, prospešnej pre život všetkých. Medzi
najaktívnejších sa radia členovia Kynologického klubu Prašice,
ktorí si zároveň v tomto roku pripomenuli 30. výročie založenia
klubu. Pri tejto príležitosti starostka obce odovzdala do rúk predsedu klubu Petrovi Detkovi Cenu obce Prašice a úprimne sa mu
poďakovala za jeho doterajšiu obetavú prácu v prospech klubu,
za vynikajúcu reprezentáciu obce po celom Slovensku a za prínos
v oblasti rozvoja športu medzi mládežou.

foto: Ing. D. Bariaková

K dvom darom, ktoré obec dostala –pamätná kamenná kniha pri kostole sv. Jakuba a nové
CD „Ej Prašice, Prašice“, pribudla ešte nová 28
stranová publikácia, mapujúca rozvoj a život
v obci počas posledných desať rokov pod názvom „Prašice v rokoch 2005-2015“.
Náročnosť programu si vyžiadala aj množstvo
dobrovoľníkov, ktorí pomáhali od samého začiatku až do posledného momentu. Boli medzi nimi
všetci zamestnanci obecného úradu, Dobrovoľný
hasičský zbor Prašice, Kynologický klub Prašice,
OFK Prašice, majiteľ fitcentra Lukáš Michalka,
členovia hudobnej kapely z Prašíc, fotografka
Ing. Daniela Bariaková a iní dobrovoľníci z radov
našich občanov. Celé podujatie technicky zabezpečoval podnikateľ Jaromír Okša zo svojim
tímom, sponzorsky akciu podporili PPD Prašice
a Penzión Slniečko.
Tak ako sa končí každá narodeninová oslava,
aj oslavy výročia našej obce vyčerpali pripravený
repertoár kultúrnych podujatí pre všetky vekové
kategórie. Snahou všetkých organizátorov bolo
vniesť do vnímania našich občanov pocit výnimočnosti, radosť z toho, že sme súčasťou našej
obce a že každý okamih je dôležitý nie len pre
nás, ale aj pre tých, ktorí prídu po nás.
S. Dojčárová
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Klub zvládol náročný rok 2015
Blížia sa Vianoce a prašickí kynológovia bilancujú rok 2015. „ Myslím si, že
bol opäť veľmi úspešný a čo do počtu
akcií jeden z najťažších za posledné
roky,“hodnotí aktivity klubu jeho predseda Peter Detko.
V druhom polroku sme predviedli
svojich psov a ich výcvik v Topoľčanoch,
Závade a na Duchonke..
Úspešne sa skončil výcvikový seminár
na našom cvičisku s figurantom Martinom Barlíkom, ktorý prijal naše pozvanie do klubu a odovzdal nám svoje skúsenosti v obrane a jej realizácii
v praxi.
Z MSR v BVK máme dve medaile
V sérii kvalifikačných pretekov v brannom viacboji kynológov (BVK) naši psovodi absolvovali 4. kolo pre Bratislavský
kraj v Tomášove, kde Peter Detko s Kity
aj Ondrej Hrnko so Žarou vybojovali 1. miesta vo svojich kategóriách. 22.
augusta si z BVK v Plevníku – Dieňové
doniesol zlato Jakub Dojčár s Lailou.
Vyvrcholením kvalifikačných súťaží boli
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali
v posledný septembrový víkend v Porube pri Prievidzi. Reprezentovali nás 5
psovodi: Peter Detko s Kity (3. miesto
v kat. muži nad 40 rokov) , Peter Pista
s Agentom (3. miesto v kat. muži), Jakub
Dojčár s Lailou, Ondrej Hrnko so Žarou
a Jozef Paták s Chadsom.
Dvojnásobný víťaz oceľového BVK
Popri klasickom BVK sa v tomto roku
rozbehla aj séria oceľového BVK pre
fyzicky zdatnejších psovodov, a preto
i účasť na nich je nižšia. 8. augusta sme
sa stali usporiadateľmi prvého z troch
oceľových BVK. Náročný terén v katastri

Podhradia preveril pripravenosť všetkých pretekárov, ktorí sa postavili na
štart. O to cennejšie je 2. miesto Petra
Detku – predsedu klubu. Tu mi dovoľte
poďakovať starostke obce Prašice p. Erike
Nemešovej a starostovi obce Podhradie
p. Milanovi Štefkovičovi, ktorí svojou
prítomnosťou preteky otvorili priamo
na hrade. Vďaka za podanú pomocnú
ruku patrí aj p. Božikovi z Poľovníckeho
združenia Vinohrady, p. Godálovej z Urbárskeho spoločenstva a p. Uhlárovi, p.
Božikovi a p. Michalkovi za pomoc pri
organizácii, na ktorej sa podieľal aj celý
náš klub. Bezproblémový priebeh celého
podujatia narušil len jeden nedisciplinovaný psovod z Krnče, ktorému kvôli jeho
nedbanlivosti uhynul pes. Účastníkovi
bola odobraná cena a bol vylúčený zo
všetkých pretekov organizovaných KKP.
Prvé víťazstvo v oceľovom BVK si Peter
Detko doniesol 22. augusta z Plevníka –
Drieňová a svoju dominanciu potvrdil aj
12. septembra v Slovenskom Pravne.
Naše psy zvládli najťažšie skúšky
Kvalitu výcviku našich psov potvrdili
4 naši psovodi na 24. ročníku Pretekov
prašických kynológov (skúšky z výkonu),
ktorý sa konal v prvý októbrový víkend
na futbalovom štadióne v Prašiciach za
účasti 16 psovodov. Všetci 4 (S. Čačíková
s Agbarom, J. Čačík s Dalilou, Juzef Hudok s Blues a Ľ. Bruchatá s Almou – najvyšší stupeň skúšky IPO 3) úspešne
splnili limity a zároveň vyhrali svoje
kategórie. Figurantom bol okrem Martina Štefeka zo Senice aj člen domáceho
klubu Erik Grežďo, ktorý v Pobedíme so
sučkou Keisy úspešne zvládol skúšku
SVV3. Jemu aj Ľubici Bruchatej gratulujem ku zvládnutiu náročných skúšok.

Pre vysvetlenie laikom – ide o najvyššie
stupne obtiažnosti v skúškach z výkonu
a pre prašický kynologický klub je tento
výsledok obrovským úspechom.
Nová generácia psov
Vyrastá nám aj nová generácia psov.
Do mikulášskych pretekov v Lučenci P.
Detko nastúpil s jedným z nich – s Loranom a obsadil 6. miesto, P. Pista s Kity
skončil na 9. mieste, čo považujem za dobré umiestnenie vzhľadom na konkurenciu.
Aktivity mimo súťažného poľa
Naši členovia nás úspešne reprezentovali aj na výstavách: Ing. E. Siková, B.
Kapusňáková, J. Hudok, Ing. R. Ďuriška
a L. Valová – poslední traja vlastnia psov
plemena Hovavard. Dvoch mladý psov
- Lorana a Leona - sa podarilo úspešne
uchovniť v Michalovej pri Brezne Petrovi
Detkovi.
Teší nás aj aktivita, ktorú sme dotiahli
do úspešného konca. Vďaka starostke
obce E. Nemešovej, Ing. M. Fodorovi
z PPD Prašice, ale i našim členom sa nám
podarila vybudovať elektrická prípojka
na náš cvičný areál. Mrzí ma však nízka účasť členov klubu na brigádach pre
PPD Prašice.
Zostáva nám ešte posledná akcia
v tomto roku. 27. decembra sa stretneme na spoločnom výstupe na Pansku
Javorinu, aby sme uzavreli rok 2015.
Verím, že v roku 2016 potvrdíme dobré meno nášho klubu a úspechy z predchádzajúcich rokov.
P. Detko

Víťazi kategórie SVV1 na Pretekoch prašických kynológov. 1. miesto: Jaroslav Čačík s Dalilou od Prameňa Váhu (KK Prašice), 2.
miesto: Jana Horská z Armym z Amrakany (KK Párnica), 3. miesto: Radovan Gúcky s Asou z Macikovej záhrady ( KK Práznovce).
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Zhodnotenie jarnej časti sezóny MO Topoľčany 2014/2015
A-mužstvo:
Naše najstaršie mužstvo vedené trénerom Michalom Janegom v jesennej časti nedokázalo dostatočnou mierou preukázať svoju kvalitu a obsadilo 12.
miesto čo ho radí s 10 bodmi do úrovne mužstiev,
ktoré bojujú o záchranu. Hráči dokázali získať plný
počet bodov len v dvoch stretnutiach a v štyroch
stretnutiach sa rozišli s remízovým stavom.
Podľa slov trénera bolo mužstvo v tomto ročníku
najviac poznačené zraneniami, ktoré mnohokrát
neboli potrestané ani žltou kartou či výhodou štandardnej situácie. Veľa hráčov má pracovné a študijné
povinnosti a tak vypadávajú zo zápasového a tréningové rytmu, čo je badateľné aj na ich výkonoch.
Tiež v mužstve absentujú hráči, ktorí hosťujú v iných
kluboch. Jarná časť súťaže bude náročná a už teraz sa pracuje na nových posilách, ktoré by mali
oživiť našu hru a opäť dopomohli k získaniu bodov
dôležitých na udržanie sa v súťaži. Chcem sa poďakovať hráčom za reprezentáciu obce.
Dúfajme teda, že chalani dokážu po zimnej príprave
získať dostatočný počet bodov a nebojovať len
o záchranu v súťaži, ale i o miesto v strede tabuľky
čím by si napravili svoju futbalovú reputáciu. Držíme
im palce a každý fanúšik je vítaný.

Por. Družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OFK Kuzmice

TJ Oponice
TJ Rajčany
TJ Slovan Bojná
OFK Práznovce
TJ Veľké Dvorany
OFK Veľké Ripňany
OFK Ludanice
OŠK Závada
TJ Nemčice
OFK Krnča
OFK obce Prašice
Družstevník Čermany
TJ Koniarovce

Z V R P Skóre Body +/-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
7
7
6
5
4
4
3
2
1
1

2
1
2
1
2
2
2
3
5
2
3
4
4
1

2
3
3
4
4
4
5
5
4
7
7
7
8
11

39:19
38:12
35:17
31:18
34:20
33:29
31:21
20:26
20:26
16:24
13:31
21:37
17:34
16:50

29
28
26
25
23
23
20
18
17
14
12
10
7
4

8
7
2
4
2
5
-1
0
-1
-1
-9
-5
-14
-14

V. LIGA Dorast - U19 STRED ZSFZ
Mužstvo dorastencov vedené Michalom Konštiakom sa v minulej sezóne prebojovalo do V. ligy
Stred, kde v 15 zápasoch okupuje stred tabuľky.
Hráči dokázali získať 18 bodov a obsadiť tak 9.
miesto, čo v kvalitnej lige s výbornými rozhodcami môžeme považovať za úspech. Sám tréner však
bol kritickejší a jeho cieľom je obsadiť minimálne
piate miesto, lebo verí že toto mužstvo na to má
potenciál a stále zápas od zápasu sa zlepšuje. Treba
však tiež zlepšiť tréningovú dochádzku a nasadenie
v každom súťažnom zápase. Súperom nechce dať

body zadarmo a snahou je svojimi výkonmi prilákať
viac divákov. Spoločne sa teda môžeme tešiť na
jarnú časť súťaže a mužstvu želáme veľa úspechov
a víťazstiev potešujúcich oko a srdce futbalového
diváka.
Por. Družstvo

Z V R P Skóre Body +/-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OŠK Lehota
MFK Alekšince
TJ Slovan Zbehy
Združenie FC Výčapy - Opatovce
TJ Oponice
TJ Slovan Čeľadice
FK Močenok
TJ Družstevník Jacovce
OFK obce Prašice
FK Janíkovce
FC Kráľová nad Váhom
FC Neded
OFK 1948 Veľký Lapáš

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
12
11
9
7
7
7
6
5
5
5
5
5

14
15
16

OFK Solčany
TJ Slovan Bojná
ŠK Veľké Zálužie

15 3
15 3
15 2

1
1
3
1
2
2
1
3
3
2
1
1
0

1
2
1
5
6
6
7
6
7
8
9
9
10

93:15
52:28
70:12
34:22
31:25
28:27
38:26
27:35
24:39
23:39
28:41
21:54
36:50

40
37
36
28
23
23
22
21
18
17
16
16
15

3
2
4

9 19:33 12
10 25:80 11
9 18:41 10

19
13
12
4
-1
2
1
0
-3
-4
-8
-8
-6

-9
-13
-14

Prípravka U - 13
Naše malé futbalové deti nám robia radosť a v súťaži,
kde sú mužstvá rozdelené na dve skupiny obsadili
po zime v skupine A skvelé 4. miesto a za špicou v
tabuľke zaostávajú len o tri body. Tiež pribudli nové
mužstvá, ale rozdelením na dve skupiny sa hrá menej zápasov celkovo 6 kôl. V tíme máme veľa perspektívnych futbalistov, u ktorých nechýba veľké nadšenie pre futbal.
Pod trénerskou taktovkou Michala Konštiaka deti
dostávajú prvé základy techniky a taktiky dôležitej
pre ďalší futbalový rozvoj hráčov. Najkrajšou odmenou pre trénera a rodičov nie je samotné víťazstvo
tímu, ale detská radosť, že môžu robiť to čo ich baví
a už od nízkeho veku reprezentovať obec, v ktorej
vyrastajú a trávia svoj voľný čas. Po zime veríme, že
mužstvo dokáže potvrdiť svoj futbalový rozvoj a
pokúsi sa vyhrať celú súťaž.
Touto cestou sa chceme poďakovať obci Prašice,
vedeniu klubu, obzvlášť Eduardovi Ďuríkovi za jeho
obetavú prácu a nakoniec samotným trénerom,
rodičom a verným fanúšikom.
Por. Družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OFK Veľké Ripňany

TJ Zlatý Klas Urmince
TJ Slovan Bojná
OFK obce Prašice
TJ - ŠK Radošina
TJ Družstevník Jacovce
TJ Nemčice

Z V R P Skóre Body +/-

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
2
1
0

0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
2
4
5
6

20:10
41:8
24:6
24:9
14:33
6:35
3:31

15
13
13
12
6
3
0

3
4
7
3
-3
-9
-6

Mgr. Jozef Grznár
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Spoločenská kronika obce Prašice za II. polrok 2015
90
Imrich Šimon
92
Anna Grežďová
Zlata Arztová

Manželstvo uzavreli

Tomáš Herda a Simona Grežďová
Ing. Miloš Grešo a Ing. Michaela Solčanská
Patrik Streďanský a Daniela Klenovičová
Michal Macko a Zuzana Cabalová
Imrich Beláň a Jana Vestenická
Peter Beňo a Katarína Piterková
Tomáš Beňo a Ing. Jana Chudobová
Peter Bartek a Ing. Tatiana Galbavá
Jozef Zachar a Mária Grachová
Benedec Slovac a Monika Chuťková
Prajeme veľa krásnych chvíľ
na spoločnej ceste životom!

Železná svadba

65 rokov manželstva
Albín Bajzík a manž. Oľga, rod. Paulovičová

Zlatá svadba

50 rokov manželstva
Štefan Uhlár a manž. Marta, rod. Palušová
Dezider Hruboň a manž. Edita, rod. Grežďová
Blahoželáme a prajeme ešte veľa spoločne
prežitých rokov v zdraví a v láske!

Životné jubileá
60

Galina Šilová
Eva Čavojská
Daniel Pokus
Marian Meluš
Július Lacika
Mária Grznárová
Jarmila Bačová
Marian Ondruška
Marián Zdichavský
Pavol Vančo
Peter Košík
Ing. Jozef Michalka
Paula Grežďová
Dušan Borik
Aladár Mano
Mária Palušová
Helena Kucharova
70
Anton Lacika
Jozef Grežďo
Ing. Ladislav Kišš
Stanislav Lacika
Hedviga Novotná
Rudolf Doval
Milan Grežďo
Michal Krúpa
Oľga Novotná
Marta Uhlárová
80
Jozef Kišac
PhDr. Karol Kováč
Terézia Dragulová
Mária Štefkovičová

Hej gazdinky statočné,
Vinšujem, vinšujem, na zdravie, na šťastie,
sú tu sviatky vianočné,
ten starý rok prežiť,
dajte žitka na oplátky,
nového sa dožiť,
už idú, už idú vianočné sviatky.
hojnejšieho, pokojnejšieho.
A nech s novým rokom rastie
aj to vaše ľudské šťastie.

Krásne Vianoce a úspešný Nový rok 2016 želá všetkým občanom
Prašíc redakčná rada Prašických noviniek.

V Prašických novinkách č. 29 sme omylom
uviedli, že v I. polroku oslávil 98 rokov František Kišac. Správne malo byť napísané, že
krásneho veku 98 rokov sa dožil náš najstarší občan František Boháčik. Za chybu
sa mu ospravedlňujeme a posielame malú
spomienku na spoločné stretnutie s ním.
Na posedení pre jubilantov bol František Boháčik spolu so svojou dcérou, tiež jubilantkou MUDr. Rozáliou
Barátovou.

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme!

Narodili sa
Tamara Čakajdová
Tomáš Heister
Viktor Šilo
Gréta Streďanská
Ema Palušová
Hana Klinková
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

Navždy nás opustili
Mária Palušová 76 r.,
Otília Kišacová 84 r.,
Ivan Mitický 43 r.,
Elena Urbaníková 57 r.,
Mária Kohútová 75 r.,
Zdena Barteková 63 r.,
František Kišac 91 r.,
Anton Paluš 51 r.,
Václav Lukeš 76 r.,
Mgr. Jozef Šiftář 54 r.,
Jozef Matejovič 58 r.,
Jozef Novotný 60 r.,
Ján Barta 64 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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